
// MICROSCOPY
MADE BY ZEISS

Микроскопи от ZEISS

Ефективност и надеждност за 
Вашата лаборатория



Умна микроскопия

Нов подход към дигиталната документация
постигате желаните резултати значително по-бързо и по-лесно

Дигиталнa лаборатория от ZEISS
www.bit.ly/smart-microscopy
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http://www.bit.ly/smart-microscopy
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Търсите подходящо решение за Вашата лаборатория?

Като световен лидер в областта на оптиката, ZEISS предлага
вдъхновяващи решения за рутинна, изследователска и научна дейност.

Насладете се на удобство и сигурност във Вашата работа – изберете
идеалното микроскопско решение за Вашите приложения от най-пълното
продуктово портфолио на пазара.

За допълнителна информация и материали относно нашите продукти, моля посетете: 
www.zeiss.bg

Решения за лаборатория
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Нашият екип ще бъде щастлив да Ви помогне!  Моля, свържете се с:

Carl Zeiss България ФОТ ООД – оторизиран дистрибутор
телефон: 02 951 59 71 телефон: 02 950 66 60
e-mail: office.bg@zeiss.com e-mail: fot@fot.bg

http://www.zeiss.bg/
mailto:office.bg@zeiss.com?subject=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%20ZEISS
mailto:fot@fot.bg?subject=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%20ZEISS


ZEISS Primostar
Здрав, лесен за работа и с отлично 
съотношение цена / качество

Прави микроскопи

• Умна микроскопия – революция в 
дигиталната документация

• Ергономичен и лесен за работа

• Ефективен, надежден и икономичен

• Револверен диск с 4 позиции за избор 
между различни флуоресцентни филтри

• Мултиканална флуоресценция с LED
осветители и коноскопия

• Light Manager и вградени в статива бутони 
за директно заснемане на образи

• Възможност за надграждане до мулти-
дискусионни системи

ZEISS Axiolab 5
Умен микроскоп за лабораторни 
анализи и изследвания. Малък. 
Гъвкав. Солиден

• Умна микроскопия – революция в 
дигиталната документация

• Идеален за всички клинични и имуно-
логични приложения с високата си 
производителност и лесно управление

• Изключително висококачествена оптика за 
брилянтни образи

• Възможност за използване на всички 
стандартни контрастни техники

• Мултиканална LED флуоресценция само с 
един бутон, с автоматично превключване 
на модулите

• Опция за HBO и HXP флуоресценция

ZEISS Axioscope 5
Интелигентна микроскопска 
станция за рутинна и изследо-
вателска дейност

• Чудесен за рутинна работа, издръжлив 
и сигурен

• Подобрена оптика и ергономия

• 4- или 5-позиционен револвер за обективи

• По-големи предметни масички с държачи
за един или два образеца

• Контрастни техники: светло поле, фазов 
контраст, тъмно поле, едноканална 
флуоресценция

• Вградена индикация за интензитета на 
осветяване

• Опция за вградена 8 МР камера
• Пълна 5-годишна гаранция
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Стандартна цена от: 1023 EUR Стандартна цена от: 5218 EUR Стандартна цена от: 8089 EUR

https://bit.ly/zeiss-axiolab
https://bit.ly/zeiss-axioscope
https://bit.ly/zeiss-primostar


Стерео и инвертни микроскопи

• Изследване на живи клетки с помощта на 
широка гама класически и съвременни 
контрастни техники

• Кодираният револвер за 5 обектива разпознава 
автоматично смяната на обективите

• Револверен диск с 4 позиции за бърза и 
лесна смяна на филтри и контрастни 
техники 

• Преминала светлина: светло поле, тъмно 
поле, поляризация, PlasDIC, DIC, iHMC и 
фазов контраст

• Епи-флуоресценция: до 4 канала

• Лесен за работа микроскоп, който се побира 
удобно в ламинарен бокс за директна 
работа в стерилна среда

• Наблюдавайте висококонтрастни образи на 
неоцветени клетки с фазов контраст и лесно 
преминете в режим флуоресценция за образи 
на GFP-оцветени клетки

• Функция за автоматично изключване 
след 15 минути неактивност за 
удължаване живота на осветителите

• Преминала и отразена светлина: светло 
поле, фазов контраст, флуоресценция

ZEISS Axio Vert.A1
Инвертен микроскоп с 
модулен дизайн и много
възможности

ZEISS Primovert
Компактен и здрав инвертен
микроскоп за обучителна и 
рутинна дейност

ZEISS Stemi
Стерео микроскопи тип всичко-в-едно. 
Вградено осветление и опции за 
документиране

• Компактни, лесни за работа микроскопи с 
увеличение 5:1 за Stemi 305 и 8:1 за Stemi
508

• Прецизна и издръжлива механика и големи 
работни разстояния

• Богат избор от стативи, осветители и оптични 
елементи за промяна на увеличенията

• Апохроматична оптика на Stemi 508

• Опция за фототубус за работа с всяка 
камера ZEISS Axiocam

• Отразена и преминаваща светлина: светло 
поле, тъмно поле, поляризация, косо 
осветление
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Стандартна цена от: 2564 EUR Стандартна цена от: 7092 EURСтандартна цена от: 1251 EUR

https://bit.ly/zeiss-axiovert
https://bit.ly/zeiss-primovert
https://bit.ly/zeiss-stemi508


Дигиталната лаборатория на бъдещето
Усъвършенствано обучение.
Интерактивност. Свързаност

Свързаност и дигитална лаборатория

• Свържете всички микроскопи в стаята и наблюдавайте едновременно
изображенията от тях

• Движете се свободно в помещението и обяснявайте и насочвайте Вашите студенти 
и колеги

• Демонстрирайте образите на голям екран и ги обсъждайте с всички в стаята
• Споделяйте изображения и видео онлайн в реално време
• Интерактивна колаборация и бързи и ефективни анализи
• НОВО: модул Labscope Teacher за управление и наблюдение на изображенията от 

неограничен брой свързани микроскопи
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http://www.zeiss.com/digital-classroom


• Богат избор от висококачествени цветни и 
монохромни микроскопски камери за 
всички Ваши приложения

• CMOS или CCD сензори с висока 
чувствителност

• Бързина на реакция и изключително 
прецизно предаване на цветовете

• Качество, помагащо Ви да създадете 
ефективна система за наблюдение и 
документация

• НОВО: Axiocam 208 color и Axiocam 202 
mono за умна микроскопия и възможност 
за работа без компютърна станция

Дигитални камери от  ZEISS
Надеждност и прецизно 
възпроизвеждане на цветовете.

Документиране и анализ на изображения

• Работи с всички микроскопи на ZEISS
• Управлявайте свързаните камери, обработвайте 

образите, поставяйте анотации и правете 
измервания

• Сравнявайте образи директно
• Свържете се към Wi-Fi мрежата си и с помощта 

само на един таблет или лаптоп наблюдавайте и 
управлявайте всички свързани камери

• Създавайте доклади и провеждайте презентации на 
живо

• НОВО: Заснемане на флуоресцентни образи от 
няколко канала и генериране на изображения с 
наслагване

ZEISS Labscope
Вашето приложение за анализи на 
изображения
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https://www.zeiss.com/axiocam
https://www.zeiss.com/labscope


Carl Zeiss
ул. „Св. Иван Рилски“ 42.
1606 София, България
www.zeiss.com
office.bg@zeiss.com
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Оторизиран дистрибутор на ZEISS
ФОТ ООД
бул. „Овча купел“ 13.
1618 София, България
www.fot.bg
fot@fot.bg

http://www.zeiss.com/
mailto:office.bg@zeiss.com
http://www.fot.bg/
mailto:fot@fot.bg
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